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PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 
 
POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 
vägledning. 
 
STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för prioritering. 
 
HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 
 
RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  
och utförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutad av kommunikationsdirektör den 1 november 2021.  
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Sammanfattning 
Riktlinjerna beskriver på en övergripande nivå hur Örebro kommun arbetar med sociala 
medier; bland annat vilka plattformar vi använder, vilka rutiner och lagar vi ska förhålla 
oss till samt vad som gäller kring tillgänglighetsanpassningar och tillämpning av andra 
riktlinjer, så som grafisk profil. 
 
Detta är ett levande dokument som kan komma att förändras då sociala medier är 
snabba och föränderliga plattformar vilket också kan påverka våra riktlinjer och rutiner.  
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Inledning 
Sociala medier ger möjlighet till medskapande, dialog, engagemang och interaktion med 
din målgrupp. Lyckas du nå ut med ditt innehåll kan ditt budskap spridas väldigt fort och 
till väldigt många. Du har också möjlighet att rikta din kommunikation till mycket 
specifika målgrupper. 
 
Riktlinjerna beskriver på en övergripande nivå hur Örebro kommun arbetar med sociala 
medier. Här beskrivs bland annat vilka plattformar vi använder oss av, vilka rutiner och 
lagstiftningar vi ska förhålla oss till samt vad som gäller kring tillgänglighetsanpassningar 
och tillämpning av andra riktlinjer, så som grafisk profil. Genom att utgå ifrån dessa 
riktlinjer kan vi tillsammans hålla en hög kvalitet i sociala medier och säkerställa att vi 
uppfyller de krav som ställs på oss som offentlig organisation i de olika plattformarna.  
 
Riktlinjerna är ett levande dokument som kan komma att förändras då sociala medier är 
snabba och föränderliga plattformar vilket också kan påverka våra riktlinjer och rutiner. 
 
Begreppsförklaring 

• Officiellt konto – Ett konto som kommunicerar Örebro kommun i sin helhet, 
oftast döpt till Örebro kommun och är de enda med kommunvapnet som 
profilbild. 

• Centralt konto – Ett konto som Kommunikationsavdelningen ansvarar för 
men som kan vara mer inriktat mot ett tema, till exempel Tillbakablick Örebro 

• Organiskt innehåll – innehåll som publiceras som ett inlägg för ett konto i 
sociala medier. 

• Räckvidd, organisk/dynamisk – Antalet personer som ser ditt innehåll utan 
betalad distribution. Inläggets sprids oftast genom att en person taggas med sitt 
namn, taggning, delas och interageras med. 

• Köpt räckvidd – antalet personer som ser ditt innehåll till följd av betalda 
kampanjer.  

• Marknadsfört inlägg – Ett inlägg på ditt kontos tidslinje som du kan betala för 
att marknadsföra till en målgrupp som du väljer. 

• Annons – Marknadsföring av ett inlägg skapat genom ett företagskonto. 
Annonseringen erbjuder mer avancerade anpassningslösningar, annonsmål och 
målgruppsanpassningar.  

• Tillgänglighet – Att anpassa ett material så att det blir så tillgängligt som 
möjligt. Innebär till exempel att använda sig av de tekniska lösningar som 
plattformarna erbjuder, som alternativ text (alt-text) som komplement till 
syntolkning, undertexter och, i den mån det är möjligt och relevant, tolka och 
översätta material till teckenspråk.  

• Tonalitet – tonläget för språket som används för ditt konto på en specifik 
plattform. Det kan vara vardagligt, avslappnat men inte personligt. Hur du säger 
det och inte vad. 

• Story – kallas också händelse. Ett kort klipp på ca 15 sekunder som bara finns 
tillgängligt under 24 timmar, om de inte sparas för ditt eget konto. 
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Örebro kommun och sociala medier 
Varför använder Örebro kommun sociala medier? 
Örebro kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är 
deras behov och förutsättningar vi ska se och möta varje dag. Vi ska kommunicera med 
dem, vara lyhörda, ta till vara deras synpunkter och ge dem en stor roll i utvecklingen av 
våra verksamheter. Som en del i det behöver vi möta örebroarna i de kanaler och på 
plattformar de befinner sig och föra dialogen där.  
 
Sociala medier kan användas som enskild kanal för att nå en specifik målgrupp och som 
en av flera kanaler i framtagen kommunikationsplan eller andra kommunikationsinsatser.  
 
Örebro kommun som avsändare i sociala medier 
Örebro kommun eller den kommunala verksamheten ska alltid finnas med som 
avsändare när vi kommunicerar från våra konton i sociala medier. Antingen att vi är 
ensam avsändare av informationen eller att vi är med som avsändare tillsammans med 
andra i form av samarbeten där en eller fler aktörer är avsändare. Det ska tydligt framgå 
av inläggstexten hur vi är med och samverkar eller samarbetar med andra aktörer i 
initiativet när vi delar ett inlägg från en annan aktör så vår roll blir tydlig. 
 
Undantag kan göras för delning av inlägg som till exempel tillför en samhällsnytta och 
behöver nå ut till många t.ex. information från regering eller myndighet som är viktig för 
alla. Exempel kan vara delning av inlägg om eldningsförbud eller ökad smittspridning. 
 
Vilka sociala medier använder Örebro kommun? 
Örebro kommun har valt att primärt använda sig av fyra plattformar inom sociala 
medier. 

• Facebook 
• Instagram 
• LinkedIn 
• YouTube 

 
Även Snapchat finns som officiellt konto men används endast i marknadsföringssyfte 
och vi tar inte fram något organiskt innehåll för kontot.  
 
Ansvaret för de officiella kontona ligger hos Örebro kommuns kommunikationsdirektör. 
Redaktörskap och hantering av kommentarer och frågor för de centrala kontona ligger 
hos Kommunikationsavdelningen med stöd av Servicecenter. 
 
Utöver de officiella och centrala kontona finns ett antal verksamhetskonton. 
Verksamheterna har själva ansvaret för att fylla kontona med relevant innehåll, följa 
aktuell lagstiftning och rekommendationer men även ansvara för svarshantering, 
arkivering och diarieföring enligt Örebro kommuns riktlinjer för sociala medier. 
 
På orebro.se/socialamedier finns länkar till Örebro kommuns konton i sociala medier, de 
centrala och ett flertal verksamhetsspecifika konton. 
 

http://www.orebro.se/socialamedier
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Med vilka önskar Örebro kommun kommunicera i 
sociala medier? 
Örebro kommun har flera olika målgrupper att kommunicera mot. Generellt är det 
Örebro kommuns medborgare och andra aktörer som berörs eller är intresserade av vad 
som sker inom Örebro kommun. Den målgruppen kan också brytas ner i mindre 
grupper till exempel: 

• Eleven som ska söka till gymnasiet 
• Hen som använder sig av vårt avfallsabonnemang 
• Den kulturintresserade som gärna går på konstutställning 
• Hen som vill få information på teckenspråk. 

 
Det vi vill är att göra den relevanta informationen för dem lättillgänglig och rikta den 
mot rätt person. 
 
En annan del i vårt användande av sociala medier är också att stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke och även stärka synen på oss som en samhällsaktör. 
 
Hur kommunicerar Örebro kommun i sociala medier? 
Kommunikation i sociala medier ska alltid utgå från Örebro kommuns löfte om ”En 
enklare vardag för de vi finns till för” och knyta an till våra principer: saklighet, 
öppenhet, lättillgänglighet och professionalitet. 
 

Innehåll som publiceras på Örebro kommun och kommunens verksamheters konton 
ska: 

• utgå från information, händelser, nyheter och aktiviteter som är relevant för den 
tilltänkta målgruppen, 

• vara anpassad efter sociala medier som plattform, detta genom en mer 
avslappnad tonalitet, relevant information som väcker engagemang och till 
exempel användande av emojis, 

• följa vår grafiska profil när det kommer till val av bilder 
färger och teckensnitt och riktlinjer för profilbild och omslagsbild i sociala 
medier, 

• vara tillgänglighetsanpassat, 
• följa aktuell lagstiftning samt Örebro kommuns servicepolicy och 

tillgänglighetsgaranti, 
• följa ”Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun”, 
• bidra till ökad delaktighet genom att fånga upp användares idéer och synpunkter 

via inkomna kommentar och meddelande och 
• uppfylla alla krav i ”Checklista för att starta ett konto i sociala medier”.  

 
Sociala medier i Örebro kommun 
Facebook 
Facebook är en social plattform med flest användare världen över och det sociala nätverk 
som flest svenskar i olika åldersgrupper använder. I målgruppen 16 år eller äldre har 8 av 
10 använt Facebook under året och 6 av 10 är där dagligen enligt Svenskarna och 
internet 20211. 

 
1 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/sociala-
medier/#facebook 

https://intranat.orebro.se/servicestod/informationochkommunikation/grafiskprofil.3948.html
https://intranat.orebro.se/download/18.3ab1f39413ecbf8fb4421e/1369403427916/Servicepolicy.pdf
https://intranat.orebro.se/download/18.3ab1f39413ecbf8fb44223/1369403428337/Tillg%C3%A4nglighetsgaranti.pdf
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Örebro kommuns konto på Facebook är vårt största konto i sociala medier och en kanal 
där vi kan nå flera målgrupper. Kontot används i första hand för att informera om 
händelser, aktiviteter och nyheter som kan vara relevant för målgruppen. Kontot 
används också för att skapa dialog och engagemang och möjliggöra för att låta 
örebroarna känna sig delaktiga.  
 
Utöver Örebro kommuns officiella konto på Facebook finns även Örebro kommun – 
Teckenspråk där samma information publiceras på teckenspråk för att göra 
informationen tillgänglig för så många som möjligt. 
 
Instagram 
Instagram är en social plattform där fokus ligger på att dela med sig av bild och film i 
olika former. De som använder Instagram allra mest är 90-talisterna, följt av 80-talisterna 
och sedan 00-talisterna.2 
 
Örebro kommuns officiella Instagramkonto, @orebrokommun, är det största och mest 
inarbetade kontot. Kontot är upplagt som ett stafettkonto där en verksamhet varje vecka 
ansvarar för kontot och har möjlighet att visa upp sin verksamhet. Den verksamhet som 
ansvarar för kontot ansvar även för hantering, bevakning och att svara på kommentarer 
och meddelanden.  
 
På instagram finns även Örebro kommun Teckenspråk där information publiceras på 
teckenspråk. 
 
Örebro kommuns centrala konto Tillbakablick Örebro, @tborebro, delar varje vecka 
med sig av gamla bilder från Örebro, tillbakablickar, som visar hur Örebro utvecklats 
både som stadsmiljö och i aktiviteter. TbOrebro är ett konto som bidrar till engagemang 
och bilder tas från Stadsarkivets bildarkiv. 
 
LinkedIn 
LinkedIn är en social plattform som riktar sig till yrkesverksamma målgrupper, där tips, 
diskussion, jobbsökande och ett utbyte av erfarenheter står i fokus. 
 
Syftet med Örebro kommuns närvaro på LinkedIn är att stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke. Det gör vi genom att visa hur det är att arbeta på Örebro 
kommun via innehåll som stärker vårt varumärkeslöfte ”en enklare vardag för 
örebroarna”. Vi kommunicerar spännande nyheter, ger målgruppen inblick i våra 
arbetssätt och lyfter våra medarbetare. Målgruppen är främst potentiella och nuvarande 
medarbetare. 
 
Läs mer om hur vi arbetar med LinkedIn i Örebro kommuns strategi för LinkedIn. 
 
Snapchat 
Snapchat är en socialt plattform som främst används av 00-talister för att skicka 
meddelanden, så kallade snaps, mellan två individer. Till skillnad från andra större sociala 
nätverk så är kommunikationen mycket mer personlig. Du har inget öppet flöde eller 
arkiv där alla kan se vad du gjort. En snap kan du göra tillgänglig i max 10 sekunder och 
en story kan vara öppen i max 24 timmar. 
 

 
2 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/sociala-
medier/#instagram 

https://www.facebook.com/orebrokommun
https://sv-se.facebook.com/orebrokommunteckensprak/
https://sv-se.facebook.com/orebrokommunteckensprak/
https://www.instagram.com/orebrokommun/?hl=sv
https://www.instagram.com/orebrokommuntsp/
https://www.instagram.com/tborebro/?hl=sv
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/orebro-kommun
https://intranat.orebro.se/download/18.15bef90217c0c349cef1d633/1634279062698/%C3%96rebro%20kommuns%20strategi%20f%C3%B6r%20LinkedIn.pdf
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Örebro kommun använder därför endast Snapchat som en plattform för annonsering 
när målgruppen är personer mellan 13 och 25 år. Snapchats avsaknad av 
arkiveringsfunktion och att inget innehåll sparas mer än 24 timmar innebär svårigheter 
för oss att på ett korrekt sätt hantera och behandla inkommande allmänna handlingar 
och även arkivera innehåll enligt rutin. 
 

Youtube 
Youtube är en social plattform för video och en av de plattformar som just nu växer 
mest. Det är framförallt 00-talister och 90-talister som befinner sig på YouTube, vilka 
båda når upp till 95 procent användare under året. På tredje plats hamnar 80-talisterna 
varav 9 av 10 har varit på Youtube det senaste året.3 Visningstiderna på video är ofta 
längre på Youtube än i andra sociala medier, eftersom vi som tittare oftast vet vad vi är 
ute efter när vi går in på plattformen och därmed är beredda att sätta av mer tid.  
 
Örebro kommun har två officiella konton på Youtube: Örebro kommun och Örebro 
kommun - Teckenspråk. 
 
Marknadsföring i sociala medier  
Marknadsföring i sociala medier eller annonser i sociala medier är att betala för att nå ut 
utanför kontots följare med sin information till en specifik målgrupp eller utifrån en viss 
målsättning. Örebro kommun marknadsför innehåll på Facebook, Instagram, LinkedIn 
och i Snapchat. Örebro kommun har valt bort annonsering på YouTube då det i nuläget 
inte går att kontrollera i vilka konto- och videosammanhang som vi syns i och därmed 
inte vet hur det påverkar varumärket. 
 
Marknadsföring och annonsering i sociala medier sker i första hand från Örebro 
kommuns officiella konton. Ta kontakt med Kommunikationsavdelningen om ni 
överväger marknadsföring från de officiella eller ett verksamhetsspecifikt konto.  
 
Krishantering och sociala medier 
Örebro kommuns huvudkanaler för kommunikation vid kris är orebro.se och 
telefonnumret 019-21 10 00. Dessa kan kompletteras med information i sociala medier 
som, för ändamålet, bedöms vara lämpliga.  
 
Vid kris används Örebro kommuns sociala medier för analys och omvärldsbevakning 
genom att till exempel sammanställa allmänhetens bild av händelsen. 
 
Om sociala medier används som kanal vid en kris eller särskild händelse ska beredskap 
finnas för att snabbt besvara frågor eller bemöta inlägg. Inlägg och frågor bör också 
sammanställas och föras vidare till aktuell krisledning. Underlagen ger en bild av hur 
människor upplever det som inträffat och kan ge vägledning i hur krisen ska hanteras.  
 
Läs mer om kriskommunikation i kommunens riktlinjer för kriskommunikation. 
 
Central omvärldsbevakning och utveckling  
Medarbetare inom Örebro kommun använder även sociala medier för att 
omvärldsbevaka i syfte att fånga upp trender, nyheter och annat som kan hjälpa Örebro 
kommuns verksamheter att hantera aktuella utmaningar och utvecklas. 

 
3 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/sociala-
medier/#youtube 

https://www.youtube.com/user/Orebrokommun
https://www.youtube.com/user/OrebroTeckensprak/featured
https://www.youtube.com/user/OrebroTeckensprak/featured
https://intranat.orebro.se/download/18.3ab1f39413ecbf8fb44215/1369403427136/Kriskommunikation%20-%20riktlinjer.pdf
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Örebro kommun har dessutom en redaktion som fortlöpande arbetar med att analysera, 
reflektera och utvärdera kommunens närvaro i sociala medier för att utveckla hur, varför 
och när sociala medier ska användas av Örebro kommun. 
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Praktiska regler, riktlinjer och rutiner för 
Örebro kommuns sociala medier 
 
Hantering, bevakning och svarsrutiner  
Sociala medier handlar i första hand om interaktion och engagemang. Kommentarer, 
frågor och dialog är själva poängen med dessa plattformar och välkomnas, både positiva 
som kritiska. Kommentarer och interaktion ska också hanteras på olika sätt beroende på 
innehåll och här följer våra rutiner, råd och regler. 
 
Innehåll som andra delar i interaktion med våra konton i sociala medier blir allmän 
handling, som omfattas av offentlighetsprincipen, och kan därmed komma att registreras. 
 
Sociala medier ska inte användas för sekretessbelagda uppgifter. För kommunikation 
kring ärenden som berör sekretessbelagda uppgifter hänvisar vi till Servicecenter via 019-
21 10 00 eller servicecenter@orebro.se. 
 
Med stöd av kommunens riktlinjer och aktuell lagstiftning förbehåller sig Örebro 
kommun rätten att ta bort innehåll i sociala medier som består av: 

• olaga hot eller uppvigling, 
• offentlig uppmaning till brott eller annan brottslig verksamhet, 
• kränkningar, olaga integritetsintrång, personangrepp eller  

förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra  
trakasserier. 

• olaga våldsskildringar, pornografi och barnpornografi, 
• olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material, 
• känslig information såsom sekretessbelagda uppgifter, 
• information och marknadsföring om eller från aktörer som Örebro kommun 

inte har något uttalat samarbete med eller  
• politiska diskussioner. 

 
Utöver att ta bort innehåll som bryter mot dessa regler kan vi även komma att blockera 
användaren som publicerat innehållet. 
 
Verksamhetsspecifika konton   
Att använda sociala medier är något som tar tid. Flera plattformar kräver korta svarstider 
och ett aktivt flöde. I ansvaret för sociala medier ingår även att ha rutiner för 
kriskommunikationshantering, diarieföring, gallring, arkivering och hur personuppgifter 
och eller sekretessbelagda inlägg hanteras. Det är viktigt att flera personer har tillgång till 
kontot, till exempel vid en krissituation men också i fall en kollega slutar. Därför är det 
viktigt att säkerställa att det finns resurser i verksamheten för att hantera kontot.  
 
Verksamheterna ansvarar själva för att publicera innehåll och besvara frågor men kan ta 
kontakt med Kommunikationsavdelningen för hjälp och stöd.  
 
Bevakning 
Sidor/konton i sociala medier som en myndighet ansvarar för måste hållas under 
uppsikt. Detta innebär att Örebro kommun bevakar och hanterar sina konton genom att: 

• hålla uppsikt för att upptäcka och ta bort eventuella kränkande uppgifter* 
• aldrig dela med sig av felaktiga råd eller upplysningar och 

mailto:servicecenter@orebro.se
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• besvara allmänna frågor.  
 

* kränkande uppgifter innefattar uppgifter som innefattar ett angrepp mot en individs 
person, frihet, frid eller ära. Kränkningen ska bedömas objektivt, inte utifrån den kränkta 
personens uppfattning enligt 2 kap. 3 § SkL.  
 
Svarsrutiner  
När medarbetare representerar Örebro kommun i sociala medier genom att besvara 
frågor/synpunkter ska kommunikationen vara vänlig, personlig (men inte privat) och 
lättbegriplig. Frågor/synpunkter ska även bemötas med konkreta och korrekta svar. 
Frågeställaren ska få svar inom en dag om ärendet är akut och sker just nu, annars gäller 
en svarstid på tre arbetsdagar. För att frågeställare ska veta vem de kommunicerar med 
ska svar signeras med namn, roll och ”Örebro kommun” – förutsatt att medarbetaren 
som besvarar frågan/synpunkten känner sig trygg i att publicera sitt namn.  
 
Exempel:  
Tack för din synpunkt! Jag tar med den i vårt fortsatta arbete med sociala 
medier ���� /Förnamn, titel, Örebro kommun. 
 
Vid frågor som inte kan eller bör hanteras i sociala medier ska frågeställare hänvisas till 
Servicecenter via andra kontaktvägar såsom telefon, mejl eller besök. 
 
Örebro kommuns konton i sociala medier ska inte fungera som arena för politiska 
diskussioner, så inkomna frågor som politiker bör ge svar på ska inte besvaras via 
kontona. Frågeställare ska istället hänvisas vidare till politiken. Även frågeställare med 
frågor som berör andra aktörer än Örebro kommun (t.ex. Region Örebro län, andra 
kommuner eller icke-kommunägda företag) ska om möjligt, hänvisas vidare till berörd 
aktör. 
 
Regler och lagar att förhålla sig till i sociala medier.  
Allmänna handlingar och behandling av personuppgifter 
De inlägg som myndighet gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog med 
myndighet blir allmänna handlingar – vilket gör att de ska behandlas enligt aktuell 
lagstiftning och kommunövergripande beslut. Läs mer om vad som är allmänna 
handlingar. 
 
Hantera personuppgifter enligt GDPR 
För att kunna publicera personuppgifter i sociala medier behöver vi följa 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter kan till exempel vara i form av 
bilder, filmer, namn eller röst i ljudinspelning.  
 
Publicera inga personuppgifter i sociala medier utan att säkerställa att de som medverkar 
har godkänt sin medverkan och publicering i sociala medier. Om det är barn som 
medverkar krävs även godkännande från vårdnadshavare. Medgivandet behöver sällan 
ges skriftligt, utan tillämpa den rättsliga grund som är bäst lämpad.  
 
Det är den enskilda verksamhetens ansvar att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. 
Om du känner dig osäker kan du få stöd av antingen din chef eller dataskyddsombudet. 
 
Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun hanterar personuppgifter. 
 

https://intranat.orebro.se/servicestod/diarieforaarkiveraochgallra/diarieforingregistreringavallmanhandling.4428.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/diarieforaarkiveraochgallra/diarieforingregistreringavallmanhandling.4428.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/diarieforaarkiveraochgallra/hanterapersonuppgiftergdpr.8246.html
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Kränkande, sekretessbelagda eller känsliga personuppgifter 
Örebro kommun publicerar aldrig känsliga, kränkande eller sekretessbelagda uppgifter på 
sina officiella, centrala eller verksamhetsspecifika konton.  
 
Om känsliga, kränkande eller sekretessbelagda uppgifter ändå skulle förekomma i 
Örebro kommuns konton på sociala medier, exempelvis om en användare bryter mot 
uppmaningen att inte publicera sådana uppgifter, gäller följande: 

• Innehållet ska inte kommenteras på något annat sätt än att användare som 
publicerat uppgifterna hänvisas till andra kontaktvägar, 

• innehållet diarieförs av den verksamhet som berörs av innehållet 
• kontoansvarig tar skyndsamt bort innehållet, efter att ha säkerställt att det finns 

underlag för diarieföring. 
 

Brottsligt material 
Om brottsligt material förekommer i Örebro kommuns sociala medier ska den 
verksamhet som berörs av innehållet diarieföra och polisanmäla ärendet. Kontoansvarig 
ser till att innehållet tas bort så snabbt som möjligt, efter att ha säkerställt att det existerar 
underlag för polisanmälan och diarieföring. 
 

Diarieföring 
Kommentarer, inlägg, bilagor och material som kommer in till kommunen i de sociala 
medier där kommunen är aktiv blir allmänna handlingar och ska diarieföras om de: 

• är klagomål eller synpunkter, 
• berör ett pågående ärende, 
• initierar ett ärende. 

 
Allmänna handlingar som inkommer via Örebro kommuns officiella konton i sociala 
medier och ska diarieföras förmedlar Servicecenter vidare till berörda verksamheter, men 
det är verksamheterna själva som har ansvar för att diarieföra handlingarna. Allmänna 
handlingar som inkommer via verksamhetsspecifika konton ansvarar verksamheterna 
själva för att bevaka och diarieföra. 
Här kan du läsa mer om diarieföring. 
 
Gallring 
Allmänna handlingar som är av ringa eller tillfällig betydelse för myndighetens 
verksamhet får gallras löpande, enligt existerande gallringsbeslut som gäller alla i 
kommunen (handlings-id 1748 i kommungemensamma arkiveringsplanen). Inlägg på 
Örebro kommuns konto på Facebook eller andra sociala medier som bedöms vara av 
ringa eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet får gallras löpande. 
Inlägg/frågor som inte bedöms vara av ringa betydelse hanteras på vanligt sätt i 
ärendehanteringssystemet. 
 
Vissa handlingar ska inte finnas i sociala medier och ska därför tas bort, men diarieföras 
först. Det gäller handlingar som innehåller: 

• kränkande, sekretessbelagda eller känsliga personuppgifter, 
• brottsligt material eller som på annat sätt bryter mot lagen (1998:112) om ansvar 

för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). 
Här kan du läsa mer om gallring. 
 

 
Arkivering 

https://intranat.orebro.se/servicestod/diarieforaarkiveraochgallra/diarieforingregistreringavallmanhandling.4428.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/diarieforaarkiveraochgallra/arkiveringochgallring.8485.html
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Örebro kommun har tagit beslut om arkivering av sociala medier som en del i den 
Kommungemensamma arkiveringsplanen. Det innebär att Örebro kommuns officiella 
konton på sociala mediers ska arkiveras regelbundet, på årlig basis. Mediafiler som 
publiceras på sociala medier ska även lagras i kommunens lagringsytor för att undvika 
informationsförlust till dess att arkivering har gjorts.  
 
Huvudregeln för bevarande av sociala medier är att informationen bevaras i det 
sammanhang den publicerats i, och på ett sätt som liknar publiceringens ursprungliga 
form. Flera sociala medier har numera stöd för att spara ner information från sidorna i 
html-format. Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun och Stadsarkivet arbetar med 
arkivering. 
 
Tillgänglighet 
Örebro kommun, som myndighet, har lagstiftning och formella krav på tillgänglighet att 
förhålla sig till oavsett om det rör sig om bild, text, film eller webb. Sedan 23 september 
2020 gäller en lag som ställer högre krav på tillgänglighet än tidigare. Lagen rör i första 
hand webbplatser, men Örebro kommun ska sträva efter att alltid producera innehåll 
som är tillgängliga för så många som möjligt.  
Alla som vi kommunicerar med har rätt att känna sig sedda, inkluderade och lika mycket 
värda. När vi kommunicerar inkluderande får fler människor från olika sammanhang och 
med olika förutsättningar möjligheten att höras, synas och att påverka. Fler människor 
får också möjligheten att känna sig som en del av samhället. Läs gärna Guide för 
inkluderande kommunikation. 
 
I Örebro kommuns sociala medier arbetar vi med tillgänglighet genom att: 
 

• publicera informationsfilmer på teckenspråk via ett separat konto på Facebook 
riktad mot en teckenspråkig målgrupp, Örebro kommun – Teckenspråk, 

• skriva tydliga och enkla inläggstexter, 
• använda plattformarnas verktyg och funktioner för att lägga in syntolkning i 

form av alt-text på alla bilder som publiceras, 
• inte endast lägga text på bild utan se till att samma information framkommer i 

inläggstexten, 
• inläggstexten är likvärdig innehållet i ett inläggs film, så att du kan ta till dig 

samma information oavsett om du ser filmen eller inte, 
• och filmer som publiceras är textade. Här kan du läs mer om hur vi arbetar med 

film i Örebro kommun. 
 
Översättning i sociala medier 
Beroende på syfte och målgrupp kan innehåll i sociala medier behöva översättas. Flera 
digitala plattformar så som sociala medier finns oftast stöd för översättning till valfritt 
språk. 
 
Tävlingar 
När en tävling anordnas i sociala medier följer Örebro kommun plattformens riktlinjer, 
aktuell lagstiftning till exempel kring GDPR och Spelinspektionens bestämmelser. Vill en 
kommunal verksamhet anordna en tävling kan verksamheten ta kontakt med 
Kommunikationsavdelningen för stöd.  
 
Vid tillfällen när bidrag eller förslag inkommer via det officiella kontot kan verksamheten 
tillfälligt få behörighet till kontot för att själva kunna hantera inkomna bidrag och förslag.  

https://intranat.orebro.se/servicestod/diarieforaarkiveraochgallra/arkiveringochgallring/kadenkommungemensammaarkiveringsplanen.569.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/diarieforaarkiveraochgallra/arkiveringochgallring/kadenkommungemensammaarkiveringsplanen.569.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/informationochkommunikation/kommunikationsplanering.162.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/informationochkommunikation/kommunikationsplanering.162.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/informationochkommunikation/filmochfoto.10309.html
https://intranat.orebro.se/servicestod/informationochkommunikation/filmochfoto.10309.html
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Checklista för att starta konto i sociala 
medier 
Innan uppstarten av sociala medier går verksamheten igenom checklistan för att 
säkerställa att riktlinjerna för sociala medier följs. 
 

☐  Syfte – varför ska sociala mediet användas? 

☐  Mål – vad är målet med kommunikationen? 

☐  Målgrupp – vilka vänder vi oss till? 

☐  Plattform – vilken typ av socialt medium ska användas? 

☐  Budskap – vilka frågor ska i huvudsak kommuniceras, hänger det ihop med 
      budskap i andra kanaler, finns risk att budskap krockar? 

☐  Typ av konto – skapa en företagssida/-konto, inte ett personkonto. 

☐  Avtal – har ni gått igenom avtalsvillkoren för det sociala mediet? 

☐  Funktion och teknik – krävs insatser från kommunens IT-avdelning? 

☐  Resurser – har ni bedömt vilka insatser som behövs i tid och resurser för  
     att upprätta och hålla det sociala mediet under uppsikt? 

☐  Bevakning – vem/vilka sköter bevakning och uppdatering? Är det endast en 
      person måste täckning finnas vid t.ex. semester. 

☐  Avsändare – framgår det tydligt att ni är en del av Örebro kommun, till exempel  
      genom en informationstext? 

☐  Risker – riskerar sekretess att röjas och andra lagar och regler att 
      ta hänsyn till? 

☐  Diarieföring, gallring och arkivering – hur ser era rutiner ut? 

☐  Kriskommunikation – hur använder ni sociala medier vid en kris. Hur hänger 
      det ihop med övriga informationskanaler? Finns back-up för bemanning och 
      hantering? 

☐  Marknadsföring – hur hittar besökarna till era sociala medier? 

☐  Informationskrav – har ni fått med all övergripande information som ska 
finnas från ’Praktiska regler, riktlinjer och rutiner för Örebro kommuns sociala  
medier’ alternativ att ni länkar till orebro.se/socialamedier 

☐  Har ni meddelat Kommunikationsavdelningen att ni vill upprätta eller avsluta ett  
      konto? 

http://www.orebro.se/socialamedier

	Inledning
	Begreppsförklaring

	Örebro kommun och sociala medier
	Varför använder Örebro kommun sociala medier?
	Örebro kommun som avsändare i sociala medier
	Vilka sociala medier använder Örebro kommun?
	Med vilka önskar Örebro kommun kommunicera i sociala medier?
	Hur kommunicerar Örebro kommun i sociala medier?
	Sociala medier i Örebro kommun
	Instagram
	LinkedIn
	Snapchat

	Marknadsföring i sociala medier
	Krishantering och sociala medier
	Central omvärldsbevakning och utveckling

	Praktiska regler, riktlinjer och rutiner för Örebro kommuns sociala medier
	Hantering, bevakning och svarsrutiner
	Verksamhetsspecifika konton
	Bevakning
	Svarsrutiner

	Regler och lagar att förhålla sig till i sociala medier.
	Allmänna handlingar och behandling av personuppgifter
	Kränkande, sekretessbelagda eller känsliga personuppgifter
	Brottsligt material
	Diarieföring
	Gallring
	Arkivering
	Tillgänglighet
	Tävlingar


	Checklista för att starta konto i sociala medier


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


